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50-årig whisky till priset av en ny bil  
 
Scandlines BorderShop utökar sortimentet med en av världens dyraste whiskysorter –  
en 50-årig skotsk single malt whisky från The Balvenie. Priset är rekordhöga 315 000 kronor 
flaskan eller 4 500kr centilitern.  
 
– Framförallt svenskarna har blivit riktiga konnässörer på senare tid. Vi märker av en ökad efterfrågan 
på allt mer exklusiva produkter. Produkter som inte finns på Systembolaget och inte efterfrågades för 
bara ett par år sedan. Även om det fortfarande är de låga priserna som lockar vill allt fler unna sig 
något extra och då är det bekvämt med en ”one-stop-shop” som har båda världarna under samma tak, 
säger Kerim Lindved Aydin, direktör för Scandlines BorderShop.  
 
2013 anlitades Steffo Törnquist för att utveckla BorderShops spritavdelning. Och nu får 25-årig 
Bowmore och 30-årig Glenfiddich sällskap av The Balvenie 50 YO Cask 4567 – en single malt whisky 
som har utvecklas på ekfat i ett halvt århundrade under uppsyn av skotsk whiskyindustris mest erfarna 
Malt Masters – David Stewart.  
 
Priset per flaska är 315 000 kronor styck vilket ger 4 500 kronor centilitern.  
 
– Priset är naturligtvis mer än vad många vanligtvis lägger på en flaska whisky. Eller på en ny bil för 
den delen. Men så får du också en helt otrolig smakupplevelse för pengarna. Färgen är mörkröd med 
en djup doft av ek som följs med en arom av sultanrussin med lätta toner av ingefära. Smaken är även 
rik av mörka bär, som körsbär och björnbär, med kryddiga toner av ingefära och kanel och med en 
dröjande söt eftersmak, berättar Kerim Lindved Aydin.  
 
Endast två flaskor till försäljning i hela världen i år 
– Vi har länge utvidgat vårt sortiment med exklusiva spritsorter och vi är mycket glada över att vi är en 
av två som butiker i världen i år som får möjligheten att erbjuda The Balvenie 50 YO Den fastställer 
nämligen vår position som en av världens främsta återförsäljare av sprit. Det kan tyckas lite märkligt 
att en gränshandelsbutik som BorderShop erbjuder en så dyra whisky, men vi märker av en ökande 
efterfråga på dyrare varor. Kunderna vill också ha kvalité, och BorderShop är idag så mycket mer än 
bara pallvaror. BorderShop i Puttgarden är i dagen världens största gränshandelsbutik av alkohol med 
ett mycket bredare och djupare sortiment än Systembolaget, säger Kerim Lindved Aydin.  
 
Om The Balvenie 50 YO – Cask 4567 
Den 28 maj 1963, ett år efter att David Stewart började som Malt Master på The Balvenie, lades 
whiskyn på ekfatet 4567. David Stewart har följt dess utveckling och som under åren hunnit bli en av 
Skottlands mest erfarna Malt Masters. The Balvenie Destillery ligger på Speyside, Dufftown i 
Skottland.  
 
För mer information vänligen kontakta  
Anette Ustrup Svendsen, Communication Manager Scandlines Danmark ApS  
Telefon: +45 26 777 000 
Epost: anette.ustrup.svendsen@scandlines.com  
 
Om Scandlines BorderShop 
Scandlines äger och driver två gränshandelsbutiker i hamnarna Puttgarden och Rostock. Med över 
8000 kvadratmeter är BorderShop i Puttgarden väldens största gränshandelsbutik med ett brett urval 
av kvalitetsprodukter inom öl, vin, sprit samt godis, choklad och snacks till attraktiva priser. Inom 
vinsortimentet finns över mer än 800 olika produkter att välja mellan och med över 400 olika 
whiskysorter har BorderShop ett av världens största urval. 
 
Läs mer om Scandlines BorderShop på www.puttgarden.bordershoppa.se  
 


